
Valsts pārvaldes un pašvaldību 
sadarbība 

Eva Upīte 
Valsts kancelejas direktora vietniece 

valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,  
Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja 

08.10.2015. 
 



2015. gada 14.augusta Nacionālās 
attīstības padomes sēde 

Problēmjautājumi par valsts pārvaldes un 
pašvaldību sadarbību 

 

 

NAP sēde 08.10.2015. 2 

Saņemtie 

priekšlikumi 

no LPS: 
 

Par valsts 

pārvaldes 

darbību 

Par 

normatīvisma 

un 

administratīvā 

sloga 

samazināšanu 
 



Ministru prezidenta 2015.gada 16.februāra 

rezolūcija Nr.111-1/24, valsts pārvaldei 2015. 

gadā izvirzīti sasniedzamie mērķi, kas saistīti ar 

administratīvā sloga mazināšanu, anotāciju 

kvalitātes uzlabošanu, steidzamo tiesību aktu 

skaita samazināšanu, profesionalitātes celšanu 
 

Valsts kancelejas paveiktais: 

 

• Saņemti vairāk kā 350 priekšlikumu sloga samazināšanai, izpildē atrodas 28 
rezolūcijas, atbildes pēc būtības sniegtas uz 191 iesniegumu;  

• Pirms valsts sekretāru sanāksmes tiek izvērtēti un netiek izsludināti projekti, 
kuriem nav veikta sabiedrības līdzdalība 

• Veikts izvērtējums par uzņēmēju un iedzīvotāju sniegtajiem pārskatiem, tiek 
gatavoti priekšlikumi sloga mazināšanai iedzīvinot principu «ziņo vienreiz» 
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Par normatīvisma un administratīvā sloga 

samazināšanu 



Ministru kabineta uzdevumi  
(2014.gada 26.augusta MK sēdes protokola Nr.45 45.§) 

 
2015.gada uzdevumi 

• aktualizēt normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmatu; 

Paveiktais. Sadarbībā ar TM, LM  sagatavota  rokasgrāmata, notiek likumprojektu 
sadaļas saskaņošana ar Saeimas Juridisko biroju, gada nogalē plānots izdot 
elektronisko rokasgrāmatu. 

 

• izstrādāt mācību kursu bloku par normatīvo aktu projektu izstrādi un 
kodifikāciju; 

Paveiktais. Izstrādāts mācību modulis Valsts administrācijas skolā, kas palīdz 
valsts pārvaldē nodarbinātajiem apgūt tiesību aktu izstrādi. 

 

• sagatavot informatīvo ziņojumu par valsts pārvaldē nodarbināto 
profesionālo zināšanu un kompetenču pilnveidošanu; 

Paveiktais. Sagatavots informatīvais ziņojums par valsts pārvaldē nodarbināto 
profesionālo zināšanu un kompetenču pilnveidošanu, ko plānots izsludināt VSS 
oktobrī. 
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Par normatīvisma un administratīvā sloga 

samazināšanu 



2014.gada 26.augusta MK sēdes protokola Nr.45 45.§ 
 
 
 
 

 2016.gadā un ilgtermiņā 
• izstrādāt priekšlikumus par ministra 

noteikumu institūta ieviešanu; 
 

• darba plānā nākamajam gadam ietvert 
informāciju par normatīvo aktu 
projektiem, kurus plānots izstrādāt 
konkrētajā gadā, padarot šo informāciju 
publiski pieejamu institūcijas mājaslapā. 
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Par normatīvisma un administratīvā sloga 

samazināšanu 

Līdz gada beigām tiks paveikts 
• izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, paredzot iespēju izstrādāt 

vienu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu; 

 

• izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, lai normatīvajiem aktiem tiktu 
vērtēta nepieciešamība veikt ietekmes pēcpārbaudi (ex-post 
novērtēšanu) (Notikušas diskusijas ar valsts pārvaldes iestādēm un 
NVO par labāko risinājumu, plānotas diskusijas ar akadēmisko 
personālu). 

 



Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 
2014.-2020.gadam 

• Izstrādāt ilgtermiņa pašvaldību sistēmas attīstības politiku- VARAM 

(2016.gads) 

 

• Pamatnostādņu īstenošanas starpposma novērtējums 2016.gadā (Valsts 
kancelejas direktora iniciatīva) 
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Par valsts pārvaldes darbību 



Paldies par uzmanību! 


